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สรุปผลการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 
หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง: น าพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 15.00 น. 
 โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จงัหวัดร้อยเอ็ด  

โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง: น าพาผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน มีนายวิรัตน์ ชูมงคล 
อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเอกภาพ พลซื่อ (อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 
                    ) เป็นประธานในพิธีเปิด และนายปรีดา อัตวินิจตระการ ผู้อ านวยการส านักนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี และวิทยากร
ทุกท่าน  

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือ 

1) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่น ามาตรฐานไปประยุกต์ใช้และ
ประสบความส าเร็จ 

2) เพ่ือน าเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างระบบองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการ
เตือนภัย ปี 2556 

การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจ านวนทั้งสิ้น 87 คน จ าแนกเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ จ านวน 24 คน (เช่น 
โรงสี วัสดุก่อสร้าง อาหารแปรรูป ผลิตไฟฟ้า และภาคบริการ เป็นต้น) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและสถาบันอิสระ 
จ านวน 11 คน กลุ่มสถาบันการศึกษา จ านวน 12 คน และกลุ่มชุมชน/เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 40 
คน  

กิจกรรมส าคัญในการสัมมนา ประกอบด้วย  

 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง เพ่ือมุ่งสู่  AEC 
   ค                  ค                   ” โดยนายเอกภาพ พลซื่อ 

 การเสวนา หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและการด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
ภาคอุตสาหกรรม” โดยผู้แทนจากโรงไฟฟ้าน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน)  

 การบรรยายหัวข้อ “ท าความรู้จัก มอก.9999 เล่ม 1  น                     ค          ” 
และแนะน าภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการ
จัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit: IU) โดยนางจุรีพร บุญ-หลง สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ 
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การบรรยายพิ เศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรองรับความเปลี่ ยนแปลง เพื่ อ มุ่งสู่  AEC 
                                          ” โดยนายเอกภาพ พลซื่อ (อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 6                     ) 

สรุปรายละเอียดการบรรยายพิเศษฯ: กล่าวถึงท่ีมาที่ไปของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ เพ่ือ
การไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามที่ระบุไว้ภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน  2020 ซึ่งตั้งอยู่
บนพื้นฐานของการประสานผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิง
ลึกและกว้างขวางมากขึ้นผ่านความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบันและแผนการด าเนินงานใหม่ภายใต้กรอบระยะเวลา
ทีก่ าหนด 

ทั้งนี้ กลุ่มประเทศอาเซียนได้ร่วมกันจัดท าแผนงานเชิงบูรณาการในด้านเศรษฐกิจต่างๆ หรือพิมพ์เขียว (AEC 
Blueprint) เพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ ภายในปี ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 
เรื่อง ได้แก่ 

(1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ประกอบด้วย 

 การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี 

 การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี 

 การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 

 การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนอย่างเสรี 

 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 

(2) การสร้างให้ AEC เป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

(3) การพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกท่ีมีความเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

(4) การเชื่อมโยงประเทศสมาชิก AEC เข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยการมุ่งเน้นและปรับประสานนโยบาย
เศรษฐกิจ AEC กับประเทศนอกภูมิภาค และจัดท าเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ 

และส าหรับด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยเป็นการบรรยายโดยยกตัวอย่างองค์กรขนาดใหญ่ที่
ประสบความส าเร็จในการด าเนินการของกลุ่ม ปตท. TRUE เป็นต้น ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน เช่น การใช้พลังงานน้ า เชื้อเพลิง และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์รวมกับแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้ง พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้น /นักลงทุน ผู้
จัดหาสินค้าและบริการ  
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การเสวนาพิเศษหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและการด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
ภาคอุตสาหกรรม”  

โดยผู้แทนจากภาคธุรกิจเอกชน ได้แก่ คุณสาคร อุไรโรจน์ (หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชน โรงไฟฟ้า
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น) คุณสัณหวัช ไชยชนะ (ผู้จัดการส านักคลังสินค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) หรือ CPF: โรงงานแปรรูปไก่ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา) และค ุณณิชาภาภ์ รักธรรม (ผู้จัดการ
ฝ่ายระบบมาตรฐานคุณภาพ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน): โรงงานแปรรูปไก่ครบวงจร 
จังหวัดนครราชสีมา) โดยมีผู้ด าเนินรายการ คือ นายสุรศักดิ์ จันโทริ (ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

CPF: องค์กรมีการน ามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Network ปี 2554 
และCSR-DIW Continuous ปี 2553-2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และการด าเนิน
ธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรม ภายใต้
มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 
2555 

CPF ด าเนินการตามมาตรฐาน CSR และแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทั่วทั้งองค์กร โดยยึดแนว
ทางการด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย: 

(1) การวางแผน 

(2) การน าไปปฏิบัติ ทั้งแบบปัจเจกบุคคลและแบบองค์กร 

(3) การติดตามเฝ้าระวัง การวัดผล และการทบทวน 

(4) การปรับปรุง 

และเมื่อพิจารณาเป้าหมายการท าธุรกิจ ซึ่งต้องการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ครัวของโลก “Kitchen of the 
world”  โดย CPF มุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ถูกต้องตามกฎหมาย ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการปรับปรุงกระบวนการท างานและสรรค์สร้างนวัตกรรม
ที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการด าเนินงานที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสียโดยมีการพิจารณาความต้องการและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนเพื่อสร้างสมดุลและคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม เพ่ือให้ CPF เป็นองค์กรที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น CPF จึง     แนวทางเกี่ยวกับองค์ประกอบของ  
เศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐาน CSR โดยดูกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า 
พนักงาน และชุมชน และจากการพิจารณาล าดับความส าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พบว่ากลุ่มพนักงานเป็น
กลุ่มที่ CPF ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจที่ส าคัญ CPF จึงก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานตามค่านิยม“CPF Way” ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยผู้น า
ระดับสูงจะมีการถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวไปยังพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร และปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่
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ดี (Role Model) เพ่ือให้พนักงานมีการปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง CPF ยังมุ่งเน้นการด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโดยถ่ายทอดแนวทางดังกล่าวผ่านหนังสือคู่มือจริยธรรมของบริษัท ร่วมกับการส่      
พนักงานผ่านวัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงประกอบด้วย 

(1) การกระท า มีความรู้ กระจ่าง และชัดเจน 

(2) คุณธรรม 

(3) พอประมาณ 

(4) ความมีเหตุผล 

(5) การมีภูมิคุ้มกันของตนเอง 

ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 5     รวมถึงการที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่างที่ดีของการด าเนินการนั้น 
   น       ค    น   ค             CPF                ค         น     โดยมีระบบการวางแผนงานรองรับที่
ครอบคลุมความเสี่ยงต่างๆ    น       ค               น                  เป็นต้น รวมถึง การ
ด าเนินการที่แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสขององค์กร เช่น การให้หน่วยงานราชการตรวจวัดค่ามลพิษ การให้
ผู้น า/     น    น                      น        – ระบบบ าบัดมลพิษ ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือกับชุมชน  

ตัวอย่างโครงการต่างๆ ของ CPF ภายใต้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 

(1) โครงการรักษ์แรงงานอย่างยั่งยืน  วัตถุประสงค์เพ่ือการอบรมให้ความรู้ขั้นพ้ืนฐานและสร้างวินัยให้
พนักงานที่เข้าใหม่เพ่ือให้พนักงานสามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานได้ อาทิเช่น นโยบายบริษัท 
กฎระเบียบข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการท างาน 

(2) โครงการมุมมัม มัม เพ่ือฝึกอาชีพเสริมและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่พนักงานหญิงตั้งครรภ์ให้
พร้อมดูแลตัวเอง 

(3) โครงการท าเล่นๆเป็นตารวย(ปุ๋ยหมัก ปลูกผัก เย็บปัก ถักร้อย) เพ่ือให้ความรู้ด้านอาชีพเสริมท าให้
พนักงานในบริษัท ทั้งพนักงานทั่วไปและใกล้เกษียณอายุเพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและสร้างภูมิคุ้มกันที่
ดีในตัวพนักงาน  

(4) โครงการ Effective Team Building เป็นการจัดกิจกรรมออกค่ายนอกสถานที่ วัตถุประสงค์เพ่ือให้
พนักงานมีความสามัคคี เสริมสร้างพฤติกรรมการท างานเป็นทีมรู้จักเสียสละและให้อภัยฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์พร้อมมุ่งมั่นตั้งใจมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ สอดคล้อง
ตามค่านิยม CPF Way 
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(5) โครงการ InnoCIVAO ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงานใน
เรื่องการคิดวิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานโดยใช้เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขององค์กรทั้งในด้านของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมี
การจัดกิจกรรมประกวดผลงานเพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ  ท าให้กล้า
แสดงออกและเกิดความภาคภูมิใจตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของพนักงาน โดยมีผู้บริหารให้
การสนับสนุน  กระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม พร้อมมอบรางวัลให้เพื่อเป็นก าลังใจ 

นอกจากนี้ CPF ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันไปกับ Supplier เพ่ือท าให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคง
บนพ้ืนฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน CSR โดยมีการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อย่างเช่น “โครงการรักษ์ล าน้ ามูล” เพ่ือ
ปลูกฝังจิตส านึกที่ดีแก่พนักงาน ให้รู้จักรักและหวงแหนธรรมชาติ “โครงการ Carbon Footprint Labeling” 
เพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนในการมุ่งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “โครงการสร้างอาชีพและ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
พร้อมอบรมให้ความรู้ในเรื่องการผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะและยังเปิดโอกาสให้ชุมชนน าผลิตภัณฑ์มา
จ าหน่ายที่บริษัท เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน “โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส” เช่น สถาน
สงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ แม้กระทั่งพนักงานของบริษัทที่ยากไร้เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น และ“กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”บริษัทให้ความช่วยเหลือทั้งพนักงาน ชุมชน สถานที่ของ
ภาครัฐที่ได้รับความเดือดร้อน 

ทั้งนี้ ระหว่างการด าเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ นั้น ปัญหาและอุปสรรคที่ทาง CPF พบ คือ การท า
ความเข้าใจกับพนักงานซึ่งมีกว่า 5,000 – 6,000 คน       น             น เพ่ือให้พนักงานเข้าใจถึง
        น     น           น น  น               น ซึ่ง CPF มีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว โดย
ผู้บริหารเข้ามาเป็นผู้น าการด าเนินการ ชี้แนะ ก าหนดทิศทางองค์กร และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่
ประสบ รวมถึง CPF มีการปรับกระบวนการและวิธีการท างาน โดยมีกระบวนการติดตาม แนวทาง วิธีการ
ท างาน และวิธีการติดตามผลการด าเนินงานโดยการก าหนดตัวชี้วัดผล นอกจากนี้ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ก็
ช่วยสนับสนุนให้ CPF สามารถท างานได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพโดยใช้ทรัพยากรความรู้และเครื่องมือที่มี
อยู่ รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการท างานที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุน เพ่ิมความประหยัดมากขึ้น ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ สนับสนุนให้ CPF เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรับต่อสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลง เช่น การเตรียมความพร้อมเปิดเสรี AEC  น น ค   น    น   

โรงไฟฟ้าน้ าพอง: จุดเริ่มต้นของการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมา
จากการที่โรงไฟฟ้าพบปัญหาการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าจากสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้นตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2521                 น                              น       น น  น ประกอบด้วยการเสริมสร้าง
ความยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้า การสร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย การเชื่อมโยงบทบาท
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ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ระดับบุคคลในเชิงรุก และการพัฒนาสมรรถภาพในกระบวนงานให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสู่มาตรฐานสากล ซ่ึง                        น    ำเนินงานที่ชัดเจน และมีการประกาศ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุม 7       การด าเนินการ    ตาม CSR ในปี 2553 ซึ่งได้แก่ 

(1) การก ากับดูแลองค์กร 

(2) สิทธิมนุษยชน 

(3) การปฏิบัติด้านแรงงาน 

(4) สิ่งแวดล้อม 

(5) การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม 

(6) ประเด็นด้านผู้บริโภค 

(7) การพัฒนาสังคม 

ทั้งนี้ วิธีการด าเนินการตามมาตรฐาน CSR ของโรงไฟฟ้านั้น มีการพิจารณาจากความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย ด้วยวิธีการสานเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลใช้ในการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ เพ่ือจัดท าแผนงาน CSR ประจ าปีของโรงไฟฟ้าน้ าพอง ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ CSR ของ กฟผ. 
ผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดท าแผนที่ทางสังคมร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า การ
น าผู้มีส่วนได้เสียเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงาน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม การติดตาม
ข้อร้องเรียนของชุมชน การส ารวจด้านสังคมเศรษฐกิจ ความคิดเห็น และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการ
ด าเนินงานของโรงไฟฟ้าปีละ 1 ครั้ง การติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น รวมถึง 
มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าร่วมกับกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ 
Panasonic    . และเชฟรอน การมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 24         การส่งเสริมให้ความรู้แก่
ชุมชน การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสถานที่และบุคคลในการ
ถ่ายทอด การสร้างอาชีพเสริมรายได้ การให้ทุนการศึกษาและอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนละแวก
ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ามีการท างานโดยให้ผู้แทนชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น เช่น การจัดท าวีดิทัศน์แบบ 2      ค            ค       ภาษาไทย  ค    น 
           น        น  วีดีทัศน์                               น            

ทั้งนี้ รูปแบบการด าเนินการตามที่ได้กล่าวข้างต้น เกิดขึ้นได้จากการที่โรงไฟฟ้ามีระบบการค้นหาวิธีการท างาน 
ระบบการวางแผนและแก้ไขปัญหา และระบบการค้นหาปัญหาให้เจอ ซึ่งผู้บริหารโรงไฟฟ้ามีความมุ่งมั่นในการ
ด าเนินการ ตลอดจนมีความร่วมมือจากพนักงานที่เสียสละและทุ่มเท โดยระหว่างการด าเนินการนั้น ปัญหา
และอุปสรรคที่ทางโรงไฟฟ้าพบ คือ ปัญหาทัศนคติและความรู้ความเข้าใจยังไม่เข้าถึงพนักงานทุกคน ซึ่งได้มี
การด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างจิตอาสาการท างาน สร้าง
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ความรู้สึกว่าพนักงานทุกคนเป็นเ  ้าของร่วมกัน ซึ่งช่วยให้โรงไฟฟ้าสามารถบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง 

          

บรรยายหัวข้อ “ท าความรู้จัก มอก.9999 เล่ม 1                                   ” และ
แนะน าภาพรวมกิจกรรมโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการ
เตือนภัย (Intelligence Unit: IU)    น            -    (           น          น) 

ความเป็นมาของมาตรฐาน การก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรมนี้ขึ้นเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งองค์กรในห่วงโซ่อุปทาน มีความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีแนวคิดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยที่องค์กรต่างๆ สามารถก าหนดวิธีการปฏิบัติได้
ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ คือ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีความสุข พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ ได้แก่ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม การเมืองและกฎระเบียบ 

มาตรฐานนี้ได้รับการประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 

ขอบข่ายของมาตรฐาน สามารถน าไปใช้ได้กับองค์กรภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท ขนาด และที่ตั้ง โดย
มาตรฐานนี้ไม่ใช่มาตรฐานระบบการจัดการ และไม่มีจุดมุ่งหมายให้น าไปใช้เพ่ือการรับรอง 

ภาพรวมของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม แสดงได้ดัง      
ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ภาพรวมมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 

 
โครงสร้างของมาตรฐาน ประกอบด้วย 

1. ขอบข่าย 
2. บทนิยาม 
3. หลักการ 
4. แนวทางเก่ียวกับองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม 
5. แนวทางการบูรณการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งองค์กร 

ภาคผนวก ก. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

หลักการส าคัญของมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย: 

(1) การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

(2) การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

(3) การบริหารแบบองค์รวม 

(4) การบริหารเชิงระบบ 



สรุปผลการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2556 หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพยีง: น าพาผูป้ระกอบการสู่ความยั่งยืน” 
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 9 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 

ทั้งนี้ ได้น าเสนอแบบอย่างการด าเนินงานที่ดีตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่  

 ความพอประมาณ ได้น าเสนอตัวอย่างของบริษัท กสิสุรีย์ จ ากัด และบริษัท อีเทอนิตี้ เทคโนโลยี        
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  

-   บริษัท กสสิุรีย์ จ ากัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท กสิสุรีย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2455 ด้วยธุรกิจ
เดินเรือรับส่งสินค้าในแม่น้ าเจ้าพระยา ให้ความส าคัญกับความพอเพียง ความพอประมาณในการ
ด าเนินชีวิต เพ่ือให้พนักงานมีเงินเหลือเก็บและพ่ึก่อนหันเข้าสู่ธุรกิจการเกษตร ในปี 2521 บริษัทฯ 
ได้ขยายกิจการไปด าเนินธุรกิจน้ ามันพืช  จากประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจที่ผ่านมาหลาย
รุ่น ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร โดย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหลักบริหาร ดังนี้ “การท าธุรกิจก็เหมือนกับการสร้างบ้าน สร้างแต่    
พอตัว ไม่ต้องฮึกเหิมว่าจะต้องสร้างให้ใหญ่ที่สุด เพราะสิ่งเหล่านั้นกว่าจะได้มาก็ต้องมีต้นทุน ทั้ง
การเงิน เวลา สุขภาพกายและใจ เราตั้งอยู่ในความพอดี เชื่อว่าถ้าประคองตัวแบบนี้และไม่ประมาท 
โอกาสที่จะขาดทุนย่อยยับก็ไม่เกิด” และบริษัทฯ ได้จัดท าโครงการ “กสิสุรีย์ผักดีปลอดสารพิษ”     
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักด้านความพอเพียงให้กับพนักงานบนพ้ืนฐานความพร้อมทั้ง
ด้านสถานที่ และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ที่เอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม เพ่ือมุ่งหวังให้
พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความพอประมาณ 

-   บริษัท อีเทอนิตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย ก่อตั้ง
เมื่อปีพ.ศ. 2554 บริษัทฯ ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเนื่องจากยอดขายลดลงในชวงที่ภาวะ
เศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งในขณะนั้นบริษัทฯ มีการขยายก าลังการผลิต และรับงานผลิตที่ไม่ ตรงกับความ
ถนัดขององค์กร รวมถึงมีการรับคนงานเพ่ิม ภายหลังวิกฤติดังกล่าว บริษัทฯ เริ่มวางแผนใหม่โดย
จัดสรรพนักงานที่เหลืออยู่ให้สามารถท างานได้อย่างเต็มความสามารถ ยกเลิกการผลิตในสินค้าที่ไม่
ถนัด และเริ่มวางแผนในธุรกิจบนพ้ืนฐานความสามารถหลักและเป็นจุดแข็งขององค์กร ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่องค์กรน ามาใช้ประการแรก คือ ความ
พอประมาณ ด้วยการรับงานที่เหมาะสมกับจ านวนพนักงานขององค์กร ไม่รับงานที่มากกว่าคนที่มี
อยู่ เมื่อการผลิตเพ่ิมจึงเสริมด้วยการท างานล่วงเวลา ส่วนการขยายกิจการได้มีการว างแผนให้
สอดคล้องกับศักยภาพขององคก์ร ไม่ฟุ่มเฟือยในการลงทุนและการวางแผนการเงินที่ดี ท าให้องค์กร
สามารถอยู่รอดได้ในปัจจุบัน  
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 ความมีเหตุผล 

-    บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในกลุ่ม
สมบูรณ์กรุ๊ป ซึ่งได้ก าหนดและด าเนินงานตามระบบธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
ยึดหลักคุณธรรม ความสมดุล และพอเพียง ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักบริหารองค์กร โดยให้ความส าคัญกับความสมดุลทั้งด้านการเงิน ลูกค้า 
กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์ด้านการบริหารองค์กร ซึ่งจะพิจารณาความเป็นไปได้ 
(Feasible) ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ความพอประมาณอย่างสมดุล (Balance) ภายใต้ภาวะ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกระบวนการตัดสินอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึง
สามารถผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ที่ประสบในช่วงที่ผ่านมาทั้งผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ และภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ 

-   บริษัท ริเวรอ์โปร พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด เป็นบริษัทผลิตกระดาษทิชชูในกลุ่มของ RIVER 
GROUP ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดของกระดาษอนามัยในประเทศไทยถึงกว่า 25% กลุ่มบริษัท RIVER 
GROUP ให้ความส าคัญในการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือน าพาไปสู่การเป็นองค์กรเปี่ยมสุข ด้วยเหตุผลที่ว่า “ความรู้ที่ไม่เพียงพอ ความผิดพลาด
ในการประมาณตนในการลงทุน การพิจารณาเหตุและผลที่ไม่รอบคอบ น ามาซึ่งการขาดภูมิคุ้ มกัน
ของกิจการ” 

 

 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

-   บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด  เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ที่ต้องประสบกับวิกฤติทางการเงินในปี 
พ.ศ.2540 และเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการในปี พ.ศ.2542 ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และสามารถออกจากแผนฟ้ืนฟูด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน
ระหว่างผู้บริหาร และความเสียสละของพนักงานทุกๆ ท่าน เบื้องหลังการก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ 
เกิดจากบริษัทฯ ได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ 
ปัจจัยที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและเติบโต การให้ความส าคัญในทุกภาคส่วนต่อสังคม โดย
มุ่งเน้นการเกื้อกูลและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรักษาเสถียรภาพทางการ
เงินที่มั่นคง มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความ
คล่องตัวในการด าเนินงาน มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการขยายตัว
ของธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
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-   บริษัท ราชาเซรามิค จ ากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยและไต้หวัน บริษัทฯ 
มีการด าเนินธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้บริษัทฯ ไม่ด าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง มองผลประโยชน์ที่จะเกิดต่อสังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม และส่งเสริมอาชีพ
แก่คนในท้องถิ่น ในหลักของการมีภูมิคุ้มกันที่ดี บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบริษัทฯ 
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยด าเนินโครงการและกิจกรรม อาทิ กิจกรรม QCC เป็นกิจกรรม
กลุ่มย่อยให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน และเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร 

 

 เงื่อนไขความรู้   

-   บริษัท อิสเทิร์นโพลีแพค จ ากัด (EPP) เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ส าหรับ
บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทฯ มีหลักการบริหารบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  

 ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 

 สร้างจิตส านึกด้านความพอประมาณ  

 บริหารจัดการอย่างมีเหตุผล 

 สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

      บริษัทฯ ใช้หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล เป็นภูมิคุ้มกัน และใช้ความรู้ และหลักคุณธรรม
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยในเงื่อนไขความรู้ มีการจัดท าโครงการ Kaizen วันละนิด EPP 
ก้าวไกล โดยจัดท าเป็นกลุ่มและระดับบุคคล ซึ่งเป็นการให้พนักงานเสนอแนวความคิดในการ
พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ที่มาจากองค์ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบุคคล และให้รางวัลส าหรับ
แนวคิดท่ีสามารถท าได้ง่าย ใช้งานได้จริง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สร้างสรรค์ และต่อยอดได้ โครงการ
นี้สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างมากมาย อีกทั้งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่เข้าถึงพนักงานทุก
ระดับ  

 

 

 



สรุปผลการสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2556 หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพยีง: น าพาผูป้ระกอบการสู่ความยั่งยืน” 
โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 12 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
 

 เงื่อนไขคุณธรรม  

-   บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อน ที่น าหลักการ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมมมาประยุกต์ใช้
เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ เพ่ือมุ่งหวังให้พนักงานตระหนักถึงคุณธรรม ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทนขยันหมั่นเพียร ตลอดจนใช้สติปัญญาในการด ารงชีวิต ทางบริษัทฯ จึงจัดโครงการ 
อุปสมบทหมู่ข้ึน โดยมีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และสามารถน า
พระธรรมค าสอนที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้องค์กรมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้คู่
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Happy Soul ที่ให้พนักงานเข้ารับฟังพระธรรมค าสอนจาก
พระสงฆ์เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือปลูกฝังความมีคุณธรรมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

 

ผลการสัมมนา บรรยากาศการสัมมนาเป็นไปด้วยความราบรื่น ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจตลอดทั้ง
หลักสูตร และมีส่วนร่วมในการสัมมนาโดยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้ง
ในส่วนของการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมครัวเรือน 
เช่น โรงสีข้าว เพ่ือให้กิจการสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งได้
เห็นตัวอย่างการน าไปใช้จริงของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทยที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างาน และชื่นชมทีมงานผู้จัดที่ให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาค 
โดยมาจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มคนในพ้ืนที่ต่างจังหวัดให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดหรือ
มาตรฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันได้  

  

 


